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Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 16 januari 2019.

2
2.1

Cijfers
statistieken crematies UITZICHT 2019

UITZICHT verzorgde in de eerste maande van 2019 370 crematies.
Het aandeel afscheidsdiensten t.o.v. alle crematies bedraagt slechts 11,9%, met in totaal 44 diensten.
1 op 4 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 11 koffietafels (619 gasten).
2.2

Analyse crematies Belgische crematoria 2018

Kennisname van de VNOC-statistieken per crematorium tussen 2007 en 2018.
Globaal kenden de crematoria in België in 2018 een gemiddelde stijging van +3,08%. Crematorium
UITZICHT kende hierbij slechts een bescheiden toename van +1,15%.

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opdrachthoudende vereniging
maatschappelijke zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
correspondentie Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk - tel 056 28 29 30 - fax 056 28 18 34 – info@crematoriumuitzicht.be
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Als we echter over enkele jaren kijken, dan zien we dat UITZICHT, met een groei van +23,9% tussen
2015 en 2018, het tweede snelst groeiend crematorium is in België.

3

Vergunningen en procedures

Geen nieuwe gegevens

4
4.1

Financiële resultaten 31/12/2018
Ontwerp jaarrekening 31/12/2018

Het directiecomité neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening 31/12/2018.
Dit ontwerp zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad van bestuur van 12 maart 2019.
4.2

Analyse resultaten

Het directiecomité bespreekt de jaarresultaten.
We sluiten het boekjaar af met een resultaat van +384.088 euro. Dit resultaat zal gebruikt worden voor
de voorziene uitbreiding van de opslagkelders (bouwkost geraamd op 350.000 euro).
4.3

Analyse ratio’s

Het directiecomité bespreekt de evolutie ratio’s tussen 2015 en 2018.
Alle belangrijke ratio’s (liquiditeit, solvabiliteit, schuldgraad, personeelskost/omzet, ROI) evolueerden
gunstig tot heel gunstig.

5
5.1

Personeelsorganisatie
Inzet interim-medewerker technisch operator

Gelet op de langdurige deeltijdse afwezigheid van een technisch operator, en gezien de aanwerving van
een bijkomend operator nog enkele maanden zal duren, hebben we vie een interimkantoor versneld een
tijdelijke versterking gevonden.
Aan de heer Gregory Pollin, uitzendkracht bij het kantoor Tempo-Team, wordt voor de periode maart –
mei 2019 een interimcontract aangeboden voor 4 dagen per week.
5.2

Openstellen vacature technisch operator – organisatie selecties

In het vooruitzicht van de aangekondigde pensionering van de oudste technisch operator stelt het
directiecomité de vacature open voor de aanwerving van een technisch operator C1-C3, inclusief een
wervingsreserve voor twee jaar.
Het directiecomité keurt de voorgestelde selectieprocedure goed en stelt daartoe een externe jury aan.
De volledige selectieprocedure zal afgerond zijn tegen mei 2019.

auteur - y 21 04 19 dossier - 20190227 vDC beknopt.docx bestand - 27 feb 2019 datum

pagina

3

6
6.1

Bestuursoverdracht
Stand van zaken voordrachten nieuwe bestuurders

De gemeenten-vennoten werden gevraagd om tegen 20 maart 2019 hun nieuwe kandidaat-bestuurders
voor te dragen.
Tot op heden bereikten ons vier namen van kandidaten voor de nieuwe raad van bestuur.
Mocht blijken dat er meer kandidaten worden voorgesteld dan de statutair voorziene negen kandidaten,
dan zal een geheime stemming moeten de bestuurders moeten aanwijzen.
6.2

Ontwerp evaluatierapport 2013-2018

Het directiecomité neemt het ontwerp van evaluatierapport 2013-2018 door.
Dit ontwerp zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad van bestuur van 12 maart 2019, om dit
vervolgens over te maken aan de vennoten-gemeenten.

7
7.1

Varia
Schilderwerken aula’s

Het directiecomité gaat akkoord met het opfrissen/vernieuwen van het schilderwerk op de wanden van de
beide aula’s en van de inkomhal.
7.2

Contacten crematoria Brugge en Oostende

Jan Sabbe geeft toelichting bij de recente contacten (telefonisch, mail) met de verantwoordelijken voor de
crematoria van Brugge en Oostende. Zodra de nieuwe directie is aangesteld in Oostende zal een
gezamenlijk overleg opgestart worden omtrent gemeenschappelijke basisafspraken voor de drie
crematoria samen.
7.3

Rondvraag

Nihil

8

Afscheid

Dit was de allerlaatste vergadering met het directiecomité van Psilon. Op 26 maart 2019 worden de
bestuursorganen volledig vernieuwd. Conform de nieuwe statuten houdt het directiecomité volledig op te
bestaan.
Voorzitter Kurt Vanryckegem drukt zijn bijzondere dank uit aan de leden van het directiecomité voor de
gewaardeerde samenwerking in de voorbije legislatuur.
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